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�হ আ�া� র �সিনেকরা! �হ ঈমানদারগণ! 

গতকাল আ�া�  সুবহানা� ওয়া তায়ালা আমােদর 

�ত�� কিরেয়েছন �য, িবজেয়র পেথ িবি��তা 

িকভােব অন�তম বাধা হেয় দাঁড়ায় -আর  এটা 

দুব�লতার একিট কারণ ও ব�থ�তার একিট বাত�া।- 

এবং িনেজেদর দুব�লতা িকভােব একিট জনপেদর 

জেন� ব�থ�তার কারণ হেয় দাঁড়ায়।  

আ�াহ তায়ালা ইরশাদ কেরন- 

َناَزُعوا�
َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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“�তামরা পর�ের িববােদ িল� হইও না। যিদ 

তা কর, তেব �তামরা কাপু�ষ হেয় পড়েব এবং 

�তামােদর �ভাব চেল যােব”। (সুরা আনফাল- 

৪৬) 

এবং আ�া�  তায়ালা আজেক এটাও আমােদর 

�ত�� কিরেয়েছন �য, আ�া� র র�ুেক শ� 

কের আঁকিড়েয় ধের থাকাই িবজেয়র মুল 

চািবকািঠ। এর ধারাই িবজয় সুিনি�ত 

স�ব।  

আ�াহ তায়ালা আরও ইরশাদ কেরন- 
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ْ
ُ�م�ُب� َّ�

َ
أ

َ
ا�ك وَن�ِ���َسِ�يِلِھ�َصف�

ُ
ِذيَن�ُيَقاِتل

َّ
�ال َھ�ُيِحبُّ

َّ
�الل ِ◌نَّ

ْرُصوٌص   مَّ

“আ�াহ তােদরেক ভালবােসন, যারা তাঁর পেথ 

সািরব�ভােব লড়াই কের, �যন তারা 

সীসাগালােনা �াচীর”। (সুরা ছফ-৪) 

এবং শােমর জনগন কখনই মূল�হীন অথবা দুব�ল 

নয়। বরং এরাই সবেচেয় বড় কারণ শ� এর 

�� এবং অ�েক�া�েলর। যত�ন না আমরা 

ইসলােমর কািলমার ছায়াতেল, আ�া� র �ীেনর 

রা�ায় এেস না দাঁড়ােবা তত�ন পয�� িবজয় 

এই মুসিলম উ�াহ এর জেন� অধরাই রেয় 

যােব। মুসিলমেদর হারােনা �গৗরব এবং ঐিতহ�ও 

িফের আসেব না। ওই ব�ি�র পতাকাতেল 

আ�াহর �ীেনর �মতার জন� ঐক�ব� হওয়া 

ব�িতত আ�াহর সাহােয�র পতাকা পতপত কের 

উড়েব না, যার মাকসাদ �ধুমা� আ�াহ তাআলা

পরকাল ও ইসলাম ও মুসলমানেদর ই�ত ও 

স�ান। সুতরাং সংেশাধনকারীগণ ও দাঈগেণর 

আন নািফর বুেলিটন -২০ 

যিদ �তামরা আ�াহেক সাহায� 

কর, তাহেল আ�াহও �তামােদর 

পা �ক দৃঢ় কের িদেবন! 
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উপর আবশ�ক হল �য, তাঁরা অ�র�েলােক 

ভােলাবাসায় পূণ� করা ও কাতার�েলােক ঐক�ব� 

করার �জার �েচ�া চালােবন।  

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল িলিব বেলেছন-  

“মুজািহদেদর কাতার�েলা কখেনাই িসসাঢালা 

�াচীেরর ন�ায় হেত পারেব না, এবং পিরপূণ�ভােব 

শরঈ িদক �থেক কখেনাই অটুট হেব না, যত�ণ 

না তাঁরা ঈমানী ভােলাবাসার মম�েক বা�বায়ন না 

করেবন। পর�র একজন অপরজনেক 

ভালবাসেবন এবং এই ভােলাবাসার পেথ বাঁধা 

�েত�ক কারণেক �ত�াখ�ান করেবন।  

এবং এই পিব� লুকােনা ভালবাসার �ভাবই 

িবজয়েক �তগামী কের এবং এেক তরাি�ত 

কের।  

�কন নয়!! কারণ এটাই �তা মিহমাি�ত আ�া�  

সােথ মুজািহদেদর ভালবাসার স�ক�েক সুউ� 

কেরেছ। মুিমন মুজািহদেদর শি�শালী িকছু 

�ণাবলী আ�াহ তাআলা ইরশাদ করেছন-  
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“যােদরেক িতিন ভালবাসেবন এবং তারা তাঁেক 

ভালবাসেব। তারা মুসলমানেদর �িত িবনয়-ন� 

হেব এবং কােফরেদর �িত কেঠার হেব”। (সূরা 

মােয়দা-৫৪) 

সুতরাং এই পার�িরক ভােলাবাসা আ�া� র 

অেনক বড় ইবাদত এবং আনুগত� এবং  আ�া�  

প� �থেক অেনক বড় দয়ার একিট িবষয়। 

মিহমাি�ত আ�া�  বেলেছন-  
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“আর �ীিত স�ার কেরেছন তােদর অ�ের। যিদ 

তুিম �সসব িকছু ব�য় কের �ফলেত, যা িকছু 

যমীেনর বুেক রেয়েছ, তােদর মেন �ীিত স�ার 

করেত পারেত না। িক� আ�াহ তােদর মেন 

�ীিত স�ার কেরেছন। িনঃসে�েহ িতিন 

পরা�মশালী, সুেকৗশলী”। (সুরা আনফাল-৬৩) 

 

 


